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હ ૂઓને પત્ર
લેખક
હ ૂઓને પત્રનો લેખક અજ્ઞાત છે. કેટલાક વદ્વાનો પાઉલને લેખક

તર કે ૂચવે છે પણસાચો લેખકઅજ્ઞાત છે. બીજુ કોઈ ુસ્તક ખ્રસ્તને
નયમશા તથા પ્રબોધકોની પ ર ૂણર્તા અને હારુનના યાજકપદ
કરતાં ખ્રસ્તી વ ાસના ચ ડયાતા પ્ર ુખ યાજક તર કેઆટલી છટાદાર
ર તે પ્રસ્ ુત કર ું નથી. આ ુસ્તક ખ્રસ્તનેઆપણા વ ાસનાઅગ્રેસર
તથા પ ર ૂણર્કતાર્ તર કે પ્રસ્ ુત કરે છે (12:2).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 64 થી 70 ની આસપાસનો છે.
હ ૂઓને પત્ર ખ્રસ્તનાં સ્વગાર્રોહણના થોડા સમય બાદ તથા

યરુશાલેમના વનાશના થોડા સમયઅગાઉ યરુશાલેમમાં લખાયો હતો.
વાંચકવગર્
આપત્ર ુ ત્વે યહૂદ વ ાસીઓને સંબો ધત કરાયો હતો કે જઓે

જૂના કરારથી પ ર ચત હતા અને જઓે યહૂદ ધમર્માં પાછા ફરવા કે
ુવાતાર્ ું યહૂદ કરણ કરવા ું પર ક્ષણ અ ુભવતા હતા. એ ું પણ
ૂચવવામાં આવે છે કે વાંચકવગર્ એક મોટા જૂથના યાજકો હતા કે

જઓે ખ્રસ્તી વ ાસને અ ુસયાર્ હતા (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 6:7).

હે ુ
હ ૂઓને પત્રના લેખકે તેના શ્રોતાજનોને ા નક યહૂદ શક્ષણનો

નકાર કર ઈ ુને વ ા ુ રહેવાનો બોધ આપવા, ઈ ુ ખ્રસ્ત સવ પર
છે તે બતાવવા તથા ઈ ર ુત્ર દૂતો, યાજકો, જૂના કરારના આગેવાનો
કે બીજા કોઈ પણ ધમર્ કરતાં વધારે સારા છે બતાવવા આ લ ું હ ું.
વધસ્તંભ પર મરવા દ્વારા અને મરેલાઓમાંથી ઉત્થાન પામવા દ્વારા
ઈ ુ વ ાસીઓના ઉદ્ધાર તથા અનંતજીવનની બાંહેધર આપે છે.
આપણાં પાપો માટે ખ્રસ્ત ું બ લદાન સં ૂણર્ તથા સકળ હ ું. વ ાસ
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એ ઈ રને પ્રસ કરવા તે છે. આપણે આપણો વ ાસ ઈ રનાં
આજ્ઞાપાલનમાં પ્રદ શત કર એ છ એ.

ુદ્રાલેખ
ખ્રસ્તની શ્રે તા

રૂપરેખા
1. ઈ ુ ખ્રસ્ત દૂતો કરતાં શ્રે છે— 1:1-2:18
2. ઈ ુ નયમશા તથા જૂના કરાર કરતાં શ્રે છે— 3:1-10:18
3. વ ા ુ રહેવા તથા કસોટ ઓ સહન કરવા તેડુ — 10:19-
12:29

4. અં તમ બોધ અને ુભેચ્છાઓ— 13:1-25

ઈ ર ું વચન તેમના ુત્ર મારફતે
1 પ્રાચીન કાળમાં પ્રબોધકો દ્વારા આપણા ૂવર્જોની સાથે ઈ રે

અનેક વાર વ વધ ર તે વાત કર હતી. 2 તે આ છેલ્લાં સમયમાં ુત્ર કે,
જમેને તેમણે સવર્ના વારસ ઠરા ાં અને વળ જમેનાં વડે તેમણે વ
પરના લોકોને ઉત્પ કયાર્, તેમના દ્વારાઆપણીસાથે બોલ્યા છે. 3તેઓ
ઈ રના મ હમા ું તેજ તથા તેમના ક્તત્વની આબેહૂબ પ્ર તમા છે,
પોતાના પરાક્રમના શ થી તેઓસવર્ને નભાવી રાખે છે; તેઓઆપણા
પાપ ું પ્રાય ત કર ,આપણને ુદ્ધ કર , મહાન પતાની જમણી તરફ
ઉચ્ચ ાને બરાજલેા છે.

ઈ રના ુત્ર ું અજોડપણું
4 તેમને સ્વગર્દૂતો કરતાં જટેલાં પ્રમાણમાં ઉચ્ચતમ નામ વારસામાં

મ ું છે, તેટલાં પ્રમાણમાં તે તેઓ કરતાં ઉ મ છે. 5 કેમ કે ઈ રે
સ્વગર્દૂતોને ારે એ ું ક ું કે, ‘ ું મારો દ કરો છે, આજે મેં તને જન્મ
આપ્યો છે?’ ”
અને વળ , ‘હુ તેનો પતા થઈશ અને તે મારો ુત્ર થશે?’ ”
6વળ જયારે તે પ્રથમજ નતને દુ નયામાં લાવે છે, ત્યારે તે કહે છે કે,

‘ઈ રના સવર્ સ્વગર્દૂતો તેમ ું ભજન કરો.’ ” 7 વળ સ્વગર્દૂતો સંબંધી
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તે એમ કહે છે કે, ‘તે પોતાના સ્વગર્દૂતોને વા ુરૂપ,અને પોતાના સેવકોને
અ ની જ્વાળારૂપ કરે છે.’ ”

8પણ ુત્ર વષે તે કહે છે, ‘ઓઈ ર, તમારુ રા ાસન સનાતન છે
અને તમારો રાજદડ ન્યાયનો દડ છે. 9તમે ન્યાયીપણા પર પ્રેમ રા ો છે
અનેઅન્યાય પર દ્વષે કય છે,એમાટે ઈ રે,એટલે તમારા ઈ રે, તમને
તમારા સાથીઓ કરતાં અ ધક ગણીને આનંદરૂપી તેલથી અ ભ ષક્ત
કયાર્ છે.

10 વળ , ઓ પ્ર ,ુ તમે આરભમાં ૃથ્વીનો પાયો ના ો, અને
આકાશો તમારા હાથની કૃ ત છે. 11 તેઓ નાશ પામશ,ે પણ તમે કાયમ
રહો છો; તેઓ સવર્ વ ની માફક જીણર્ થઈ જશે; 12 તમે ઝભ્ભાની
જમે તેઓને વાળ લેશો; અને વ ની જમે તેઓ બદલાશે; પણ તમે
એવા અને એવા જ છો, તમારાં વષ નો કદ અંત આવશે ન હ.’ ”

13 પણ ઈ રે કયા સ્વગર્દૂતને કદ એમ ક ું કે, ‘હુ તારા શ ુઓને
તારા પગ નીચે કચડુ ન હ, ત્યાં ુધી ું મારે જમણે હાથે બેસ?’ ”

14 ું તેઓસવર્ સેવા કરનારાઆત્મા નથી? તેઓને ઉદ્ધારનો વારસો
પામનારાઓની સેવા કરવા માટે બહાર મોકલવામાં આ ા નથી?

2
મહાન ઉદ્ધાર

1તેથી જે વાતોઆપણા સાંભળવામાંઆવી તેનાથીઆપણે કદ દૂર
જઈએ ન હ, તે માટે તેના પર આપણે વધારે કાળજી ૂવર્ક ધ્યાન રાખ ું
જોઈએ.

2 કેમ કે જો સ્વગર્દૂતો દ્વારા કહે ું વચન સત્ય ઠ ુ અને દરેક પાપ તથા
આજ્ઞાભંગ કરનારાઓને યોગ્ય બદલો મ ો, 3 તો આપણે આ મહાન
ઉદ્ધાર વષે બેદરકાર રહ એ તો શી ર તે બચી ુ?ં તે ઉદ્ધારની વાત
પહેલાં ઈ રે પોતે કહ , પછ સાંભળનારાઓએ તેની ખાતર અમને
કર આપી. 4ઈ ર પણ ચમત્કા રક ચ ોથી,આ યર્કમ થી, વ વધ
પરાક્રમી કામોથી તથા પ વત્રઆત્માએ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે આપેલાં
દાનથી તેઓની સાથે સાક્ષી આપતા ર ાં છે.

ઈ ુ એકમાત્ર ઉદ્ધારક
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5 કેમ કે જે આગામી ુગ સંબંધી અમે તમને કહ એ છ એ તે ું
નયંત્રણ તેમણે સ્વગર્દૂતોને આધીન ક ુ નથી. 6 પણ ગીતકતાર્ દાઉદ
જણાવે છે કે, ‘માણસ વળ કોણ છે, કે તમે તે ું સ્મરણ કરો છો?
અથવા મ ુષ્ય ુત્ર કોણ છે કે તમે તેની ુલાકાત લો છો?

7 તેમણે તેને થોડા સમય માટે સ્વગર્દૂતો કરતાં ઊતરતો કય છે;અને
તેના મસ્તક પર મ હમા તથા માનનો ુગટ ૂ ો છે. તમારા હાથનાં
કામ પર તેને અ ધકારઆપ્યો છે. 8તમે સમગ્ર ૃ તેના હાથમાં સોંપી
છે; આમ બ ું તેને સ્વાધીન કરવાથી તેને ુપ્રત ક ુ ના હોય એ ું કઈ
બાકાત રા ું નથી. પણ સઘ ું તેને સ્વાધીન ક ુ, એમ હજી ુધી
આપણી નજરે પડ ું નથી.

9 પણ ઈ રની કૃપાથી સઘળાં માણસને માટે ૃત્ ુ પામવાને અથ
જમેને સ્વગર્દૂતો કરતાં થોડ વાર ુધી ઊતરતા કરવામાંઆ ા છે,અને
મરણ સહેવાને લીધે જમેનાં પર મ હમા તથા ગૌરવનો ુગટ ૂકવામાં
આ ો, તે ઈ ુને જોઈએ છ એ. 10 કેમ કે જમેને માટે બ ું છે,
તથા જમેનાંથી સઘળાં ઉત્પ થયાં છે, તેમને એ યોગ્ય હ ું કે, તે
ઘણાં દ કરાઓને મ હમામાં લાવતાં તેઓના ઉદ્ધારના અ ધકાર ને દઃુખ
ભોગવવાથી પ ર ૂણર્ કરે.

11 કેમ કે જે પ વત્ર કરે છે અને જે પ વત્ર કરાય છે, તે સઘળાં એકથી
જ છે,એ માટે તે તેઓને ભાઈઓ કહેવાને શરમાતા નથી. 12 તે કહે છે
કે, “હુ તમારુ નામ ભાઈઓને પ્રગટ કર શ, વ ાસી સ ુદાયમાં ગીત
ગાતાં હુ તમાર સ્ ુ ત કર શ.

13 હુ તેમના પર ભરોસો રાખીશ; વળ , જુઓ, હુ તથા જે બાળકો
ઈ રે મને આપ્યાં છે તેઓ ભરોસો કર ું.”

14જથેી બાળકો માંસ તથા લોહ નાં બનેલાં હોય છે, માટે તે પણ તે
જ ર તે તેઓના ભાગીદાર થયા, જથેી તે પોતે મરણ પામીને મરણ પર
સ ા ધરાવનારનો,એટલે શેતાનનો, નાશ કરે. 15અને મરણની બીકથી
જે પોતાના આખા જીવનભર ુલામ જવેા હતા તેઓને પણ ુક્ત કરે.

16 કેમ કે ન ે તે સ્વગર્દૂતોની સહાય નથી કરતા, પણ ઇબ્રા હમનાં
સંતાનની સહાય કરે છે. 17 એ માટે તેમને બધી બાબતોમાં પોતાના
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ભાઈઓના જવેા થ ું જોઈ ું હ ુ,ં કે લોકોનાં પાપો માટે પ્રાય ત
કરવાને ઈ રને લગતી બાબતો સંબંધી તેઓદયા ુ તથા વ ા ુ પ્ર ુખ
યાજક થાય. 18 કેમ કે તેમ ું પર ક્ષણ થવાથી તેમણે એટલા માટે
દઃુખ સહન ક ુ કે જઓે ું પર ક્ષણ થાય છે, તેઓને સહાય કરવાને
તે સવર્શ ક્તમાન છે.

3
ઈ ુ ૂસા કરતાં ચ ઢયાતા

1એ માટે, ઓ, સ્વગ ય તેડાના ભાગીદાર પ વત્ર ભાઈઓ, આપણે
જે સ્વીકા ુ છે તેના પ્રે રત તથા પ્ર ુખ યાજક ઈ ુ પર તમે લક્ષ રાખો.
2જમે ૂસા પણ પોતાનાઆખા ઘરમાં વ ા ુ હતો, તેમ તેઓ પોતાના
નીમનાર ઈ ર પ્રત્યે વ ા ુ હતા. 3 કેમ કે જે પ્રમાણે ઘર કરતાં ઘર
બાંધનારને વશેષ માન મળે છે, તે પ્રમાણે ૂસા કરતાં વશેષ માનયોગ્ય
ઈ ુને ગણવામાં આ ા છે. 4 કેમ કે દરેક ઘર કોઈએ બાંધ્ ું છે, પણ
સમગ્ર ૃ ના સજનહાર તો ઈ ર જ છે.

5 ૂસા તો જે વાત પ્રગટ થવાની હતી તેની ખાતર આપવા માટે,
સેવકની પેઠે ઈ રના ઘરમાં વ ા ુ હતા. 6 પણ ખ્રસ્ત તો ુત્ર તર કે
ઈ રના ઘર પર વ ા ુ હતા; જો આપણે અંત ુધી હમત તથા
આશામાં ગૌરવ રાખીને દૃઢ રહ એ તો આપણે તેમ ું ઘર છ એ.

ઈ રના લોકો માટે વશ્રામ
7એ માટે જમે પ વત્ર આત્મા કહે છે તેમ, “આજે જો તમે ઈ રની

વાણી સાંભળો, 8 તો જમે ક્રોધકાળે એટલે અરણ્યમાંના પર ક્ષણના
દવસોમાં તમે પોતાનાં હૃદય કઠણ કયાર્ તેમ ન કરો.
9 ત્યાં તમારા ૂવર્જોએ મને પારખવા માર કસોટ કર ;અને ચાળ સ

વરસ ુધી મારાં કામો નહા ાં. 10 એ માટે તે પેઢ પર હુ નારાજ
થયો અને મેં ક ું કે, “તેઓ પોતાના હૃદયમાં સદા ભટક જઈને ખોટા
માગ જાય છે અને તેઓએ મારા માગર્ જાણ્યાં ન હ. 11 માટે મેં મારા
ક્રોધાવેશમાં પ્રણ લીધા કે તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ.”
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12હવે ભાઈઓ, તમે સાવધાન થાઓ,જથેી તમારામાંના કોઈ ું હૃદય
અ વ ાસથી દુ થાય અને તે જીવંત ઈ રથી દૂર જાય. 13 પણ

ાં ુધી ‘આજ’ કહેવાય છે, ત્યાં ુધી તમે દનપ્ર ત દન એકબીજાને
ઉ ેજન આપો; કે પાપના કપટથી તમારામાંના કોઈ ું હૃદય કઠણ થાય
ન હ.

14 કેમ કે જો આપણે પ્રારભનો આપણો વ ાસ અંત ુધી ટકાવી
રાખીએ, તો આપણે ખ્રસ્તનાં ભાગીદાર થયા છ એ. 15 કેમ કે એમ
ક ું છે કે, ‘આજજો તમે તેમની વાણી સાંભળો; તો જમે ક્રોધકાળે તમે
પોતાનાં હૃદય કઠણ કયાર્ તેમ ન કરો.

16 કેમ કે તે વાણી સાંભ ાં છતાં કોણે ક્રોધ ઉત્પ કય ? ું
ૂસાની આગેવાનીમાં મસરમાંથી જઓે બહાર નીક ા તે બધાએ

ન હ? 17 વળ ચાળ સ વરસ ુધી તે કોનાં પર નારાજ થયા? ું
જઓેએપાપ ક ુ,જઓેનાં ૃતદેહઅરણ્યમાં પડ્યા ર ા?ં 18જઓેએ
વ ાસ કય ન હ તેઓ વગર કોને વષે તેમણે સમ ખાઈને ક ું કે,
‘તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ?’ 19આપણે જોઈએ છ એ
કે અ વ ાસને કારણે તેઓ પ્રવેશ પામી શ ા નહ .

4
1 એ માટે આપણે ડર ું જોઈએ એમ ન થાય, કે તેમના વશ્રામમાં

પ્રવેશ પામવા ું આશાવચન હજી એ ું ને એ ું હોવા છતાં તમારામાંનો
કોઈ કદાચ ત્યાં પહોંચવામાં નષ્ફળ થાય. 2 કેમ કે જમે ઇઝરાયલીઓને
તેમ આપણને પણ ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં આવેલી છે; પણ સાંભળેલી
વાત તેઓને લાભકારક થઈ ન હ. જઓેએ ધ્યાન દઈને સાંભ ું
તેઓની સાથે તેઓ વ ાસમાં સહમત થયા ન હ.

3આપણે વ ાસ કરનારાઓ વશ્રામમાં પ્રવેશ પામીએ છ એ,જમે
તેમણે ક ું છે કે, ‘મેં મારા ક્રોધાવેશમાં સમ ખાધા કે, તેઓ મારા
વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ,’જોકે કે કામો તો ૃ ના આરભથી ૂણર્
થયેલાં હતાં. 4 કેમ કે સાતમા દવસ વષે એક જગ્યાએ તેમણે એ ું
કહે ું છે કે, ‘સાતમે દવસે ઈ રે પોતાનાં સવર્ કામથી વશ્રામ લીધો.’ ”
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5અને એ જ જગ્યાએ તે ફર કહે છે કે, ‘તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ
પામશે ન હ.’ ”

6 તેથી કેટલાકને તેમાં પ્રવેશ કરવા ું બાક રહે ું છે અને જઓેને
પહેલી ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં આવી હતી, તેઓએ આજ્ઞાભંગ કય .
તેથી તેઓ પ્રવેશ પામી શ ા ન હ, 7 માટે એટલી બધી વાર પછ ફર
નીમેલો દવસ ઠરાવીને જમે અગાઉથી કહેવામાં આ ું તેમ તે દાઉદ
દ્વારા કહે છે કે, જો ‘આજે તમે તેની વાણી સાંભળો, તો તમે તમારાં
હૃદયોને કઠણ ન કરો.’ ”

8 કેમ કે જો યહો ુઆએ તેઓને તે વશ્રામઆપ્યો હોત, તો તે પછ
બીજા દવસ સંબંધી ઈ રે ક ું ન હોત. 9 એ માટે ઈ રના લોકોને
માટે વશ્રામનો વાર હજી બાક રહેલો છે. 10 કેમ કે જમે ઈ રે પોતાનાં
કામોથી વશ્રામ લીધો તેમ ઈ રના વશ્રામમાં જણેે પ્રવેશ કય છે, તેણે
પણ પોતાનાં કામથી વશ્રામ લીધો છે. 11એ માટેઆપણે તે વશ્રામમાં
પ્રવેશવાને ખંતથી યત્ન કર એ કે, એમ ન થાય કે આજ્ઞાભંગના એ જ
ઉદાહરણ પ્રમાણે કોઈ પ તત થાય.

12 કેમ કે ઈ ર ું વચન જીવંત, સમથર્ તથા બેધાર તલવાર કરતાં
પણ વધારે તી ણ છે, તે જીવ, આત્મા, સાંધા તથા મજ્જાને જુદાં કરે
એટલે ુધી વીંધનારુ છે; અને હૃદયના વચારોને તથા લાગણીઓને
પારખી લેનારુ છે. 13 ઉત્પ કરે ું કઈ તેની આગળ ુપ્ત નથી; પણ
જમેની સાથે આપણને કામ છે, તેમની દ્ર માં આપણે સઘળાં તદ્દન
ઉઘાડાં છ એ.

ઈ ુ અજોડ પ્ર ુખયાજક
14 તો ઈ રના ુત્ર ઈ ુ જે સ્વગર્માં પ્રવેશ પામ્યા છે, એવા મહાન

પ્ર ુખ યાજક આપણને મ ા છે, માટે આપણે જે સ્વીકા ુ છે તેને
દૃઢતાથી પકડ રાખીએ. 15 કેમ કે આપણી નબર્ળતા પર જમેને દયા ન
આવે એવા ન હ, પણ તે સવર્ પ્રકારેઆપણીજમે પર ક્ષણપામેલા છતાં
નષ્પાપ ર ા એવાઆપણા પ્ર ુખ યાજક છે. 16એમાટે દયા પામવાને
તથા યોગ્ય સમયે સહાયને માટે કૃપા પામવા સારુ આપણે હમતથી
કૃપાસનની પાસે આવીએ.
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5
1 કેમ કે દરેક પ્ર ુખ યાજક માણસોમાંથી પસંદ કરેલો હોવાને લીધે

ઈ ર સંબંધીની બાબતોમાં માણસોને સારુ નીમેલો છે, એ માટે કે તે
પાપોને સારુ અપર્ણો તથા બ લદાન આપ;ે 2 તે પોતે પણ નબર્ળતાથી
ઘેરાયેલો છે. તેથી તે અજ્ઞાનીઓની તથા ૂલ કરનારાઓની સાથે
સહા ુ ૂ તથી વત શકે છે. 3 તેથી તેણે જમે લોકોને માટે તેમ પોતાને
સારુ પણ પાપોને લીધે અપર્ણ કર ું જોઈએ.

4 હારુનની માફક જનેે ઈ રે બોલા ો હોય તેના વના અન્ય કોઈ
પોતાને માટે આ સન્માન લેતો નથી. 5 એ જ ર તે ખ્રસ્તે પણ પ્ર ુખ
યાજક થવા ું માન પોતે લી ું ન હ, પણ જણેે તેમને ક ું કે, ું મારો
દ કરો છે,આજે મેં તને જન્મઆપ્યો છે,’ તેમણે તેમને તે સન્માનઆપ્ ુ.ં

6 વળ તે પ્રમાણે પણ બીજી જગ્યાએ પણ તે કહે છે કે,
‘મેલ્ખીસેદેકના નયમ પ્રમાણે, ‘તમે સનાતન યાજક છો.’ ”

7 તેઓ મ ુષ્યદેહધાર હતા એ સમયે પોતાને ૃત્ ુમાંથી છોડાવવાને
જે સવર્શ ક્તમાન હતા, તેઓની પાસે મોટે અવાજ,ેઆં ુસ હત પ્રાથર્ના
તથા વનંતી કયા અને તેમણે અધીનતાથી ઈ રની વાતોને મ હમા
આપ્યો, માટે તેમની પ્રાથર્ના સાંભળવામાં આવી; 8 તે ુત્ર હતા તે છતાં
પણ પોતે જે જે સંકટો સ ાં તેથી તે ખ્રસ્તઆજ્ઞાપાલન શી ા.

9અને પ ર ૂણર્ થઈને પોતાની આજ્ઞા ું પાલન કરનારા સઘળાંને માટે
અનંત ઉદ્ધાર ું કારણ બન્યા. 10 ઈ રે તેમને મેલ્ખીસેદેકનાં નયમ
પ્રમાણે પ્ર ુખ યાજક જાહેર કયા.

વ ાસ-ત્યાગ સામે ચેતવણી
11આમેલ્ખીસેદેક વષે અમારે ઘણી બાબતો કહેવાની છે, પણઅથર્

સમજાવવો અઘરો છે, કેમ કે તમે સાંભળવામાં ધીમા છો.
12 કેમ કેઆટલા સમયમાં તો તમારે ઉપદેશકો થ ું જોઈ ું હ ું, પણ

અત્યારે તો ઈ રનાં વચનનાં પાયાના સદ્ધાંત શાં છે, એ કોઈ તમને
ફર શીખવે એવી જરૂર ઊભી થઈ છે; અને તમે એવા બાળક જવેા
થયા છો કે જનેે દૂધની અગત્ય છે અને જે ભારે ખોરાક પચાવી શકે તેમ
નથી. 13 કેમ કે જે દરેક દૂધ પીએ છે તે ન્યાયીપણાની બાબતો સંબંધી
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બનઅ ુભવી છે, કેમ કેઆ ત્મકજીવનમાં તે હજી બાળક છે. 14પણ
બીજીબાજુજઓે ુખ્ત છે,એટલે કે જઓેસા ું અને ખોટુ પારખવામાં
હો શયાર છે, તેઓને માટે ભારે ખોરાક છે.

6
1 માટે હવે, ખ્રસ્ત વષેનાં પાયાના સદ્ધાંતોનો ઉપદેશ જે આપણે

અગાઉ શી ા છ એ તેને રહેવા દઈને હવે આપણે સં ૂણર્તા ુધી
આગળ વધીએ; અને નજીર્ વ કામ સંબંધીના પસ્તાવાનો તથા ઈ ર
પરના વ ાસનો, 2 બા પ્તસ્મા સંબંધીના ઉપદેશનો, હાથ ૂકવાનો,
ૃત્ ુ પામેલાંઓના ુનરુત્થાનનો અને અનંતકાળના ન્યાય ુકાદાનો

પાયો ફર થી ન નાખીએ. 3 જો ઈ રની ઇચ્છા હોય તો આપણે એ
પ્રમાણે કર ું.

4 કેમ કે જઓે એક વાર પ્રકા શત થયા, જઓેએ સ્વગ ય દાનનો
અ ુભવ કય ,જઓે પ વત્રઆત્માનાં ભાગીદાર પણ થયા, 5જઓેએ
ઈ ર ું સારુ વચન તથા આવનાર ુગના પરાક્રમનો અ ુભવ કય ,
6અને ત્યાર પછ જઓે તે વીસર જઈને પ તત થયા, તેઓને ફર થી
પ ાતાપ કરાવવો એ શ નથી, કેમ કે તેઓ ઈ રના ુત્રને ફર થી
વધસ્તંભે જડે છે અને જાહેરમાં તેમ ું અપમાન કરે છે.

7 જે જમીન પોતા પર વારવાર વરસેલા વરસાદ ું શોષણ કરે છે,
અને જઓે તેને ખેડે છે તેઓને માટે ઉપયોગી વનસ્પ ત ઉપજાવે છે,
તેને ઈ ર આશીવાર્દ આપે છે. 8 પણ જે કાંટા તથા ઝાંખરાં ઉપજાવે
છે, તે જમીન નાપસંદ થયેલી તથા શા પત કરાયેલી છે;અંતે તેને બાળ
નાખવામાં આવશ.ે

9 પણ પ્રય બં ુઓ, જોકે અમે એ ું કહ એ છ એ તોપણ તમારા
સંબંધીએનાં કરતાં સાર તથા ઉદ્ધારને લગતી બાબતોનોઅમને ભરોસો
છે. 10 કેમ કે ઈ ર તમારા કામને તથા તેમના નામ પ્રત્યે તમે જે પ્રેમ
બતા ો છે;અને સંતોની જે સેવા કર છે અને હજુ કરો છો તેને ૂલી
જાય એવા અન્યાયી નથી.

11અને અમે અંતઃકરણ ૂવર્ક ઇચ્છા રાખીએ છ એ, કે તમારામાંનો
દરેક,આશામાં પ ર ૂણર્ થવાને અથ,એવોજઉત્સાહઅંત ુધી દશાર્વી
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રાખે, 12 માટે તમે મંદ ન પડો, પણ જઓે વ ાસ તથા ધીરજથી
વચનોના વારસ છે, તેઓ ું અ ુસરણ કરો.

ઈ ર ું ખાતર ભ ુ વચન
13 કેમ કે ઈ રે ઇબ્રા હમને વચન આપ્ ું ત્યારે પોતાના કરતાં કોઈ

મોટો ન હતો કે જનેાં સમ તે ખાય, માટે તેણે પોતાના જ સમ ખાઈને
ક ું કે, 14ખરેખર હુ તને આશીવાર્દ આપીશ જ, અને તારાથી મહાન
પ્રજા ઉત્પ કર શ.’ ” 15એ પ્રમાણ,ે ધીરજ રા ા પછ તે વચન ું ફળ
પામ્યો.

16માણસો પોતાના કરતા જઓે શ્રે હોય છે તેઓના સમ ખાય છે
અને સોગનથી તેઓનાં સઘળાં વવાદનો અંત આવે છે. 17 તે પ્રમાણે
ઈ ર પોતાના સંકલ્પની ન યતા, આશાવચનના વારસોને બતાવવા
ચાહતા સમ ખાઈને મધ્ય બન્યા, 18 એ માટે કે જે વચન તથા
સમ જમેાં ઈ રથી જૂઠુ બોલી શકા ું નથી, એવી બે ન ળ વાતોથી
આપણને, એટલે આગળ ૂકેલી આશા પકડવા સારુ આશ્રયને માટે
દોડનારાંન,ે ુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉ ેજન મળે.

19 તે આશા આપણા આત્માને સારુ લંગર સરખી, ુર ક્ષત તથા
ભરોસાપાત્ર અને પડદા પાછળના ાનમાં પ્રવેશ કરનાર છે. 20 ત્યાં
ઈ ુએ અગ્રેસર થઈને આપણે માટે પ્રવેશ કય છે, અને મેલ્ખીસેદેકના
નયમ પ્રમાણે તે સદાને માટે પ્ર ુખ યાજક થયા છે.

7
મેલ્ખીસેદેક યાજક

1 આ મેલ્ખીસેદેક, શાલેમનો રાજા અને પરાત્પર ઈ રનો યાજક
હતો, જયારે ઇબ્રા હમ રાજાઓની હત્યા કર ને પાછો આ ો, ત્યારે
તેણે તેને મળ ને આશીવાર્દ આપ્યો; 2 અને ઇબ્રા હમે લડાઈમાં જે
મેળ ું હ ું તેનો દસમો ભાગ તેને આપ્યો. તેના નામનો પહેલો અથર્
તો ‘ન્યાયીપણાનો રાજા,’ પછ ‘શાલેમનો રાજા,’એટલે ‘શાં તનો રાજા’
છે. 3તે પતા વગરનો, માતા વગરનો અને વંશાવળ વગરનો હતો, તેના
આરભનો સમય કેઆ ુષ્યનોઅંત ન હતો, પણતે ઈ રના ુત્રના જવેો
સદા યાજક રહે છે.
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4તો જનેેઆ દ પતા ઇબ્રા હમે ૂટમાંનો દસમો ભાગઆપ્યો, તે કેવો
મહાન હશે એનો વચાર કરો. 5અને ખરેખર, લેવીના સંતાનમાંના જઓે
યાજકપદ પામે છે, તેઓને લોકોની પાસેથી એટલે ઇબ્રા હમથી ઉત્પ
થયેલા પોતાના ભાઈઓની પાસેથી, નયમશા પ્રમાણે દસમો ભાગ
લેવાની આજ્ઞા છે ખર ; 6 પણ જે તેઓની વંશવાળ નો ન હતો, તેણે
ઇબ્રા હમની પાસેથી દસમો ભાગ લીધો અને જનેે વચનો મ ાં હતાં
તેને તેણે આશીવાર્દ આપ્યો.

7હવે, મોટો નાનાને આશીવાર્દઆપે છે તેમાં તો કઈ પણ વાંધો નથી.
8અહ યાં યહૂદ યાજકો જઓે ૃત્ ુપાત્ર છે તે આ દસમો ભાગ લે છે;
પણ ત્યાં જનેાં સંબંધી સાક્ષી આપેલી છે, કે તે જીવંત છે, તે લે છે.
9અને એમ પણ કહેવાય છે કે, જે લેવી દસમો ભાગ લે છે, તેણે પણ
ઇબ્રા હમની મારફતે દસમો ભાગ આપ્યો; 10 કેમ કે જયારે મેલ્ખીસેદેક
તેના પતાને મ ો, ત્યારે તે પોતાના પતાનાં અંગમાં હતો.

11 એ માટે જો લેવીના યાજકપણાથી પ ર ૂણર્તા થઈ હોત, કેમ
કે તે દ્વારા લોકોને નયમશા મ ું હ ુ,ં તો હારુનના નયમ પ્રમાણે
ગણાયેલો ન હ, એવો બીજો યાજક મેલ્ખીસેદેકના નયમ અ ુસાર
ઉત્પ થાય એની શી અગત્ય હતી? 12 કેમ કે યાજકપદ બદલાયાથી
નયમ પણ બદલાવાની જરૂર છે.
13 કેમ કે જે સંબંધી એ વાતો કહેવાયેલી છે, તે અન્ય કુળનો છે,

તેઓમાંના કોઈએ યજ્ઞવેદ ની સેવા કર નથી. 14 કેમ કે એ સ્પ છે,
કે યહૂદાના કુળમાં આપણા પ્ર ુનો જન્મ થયો, તે કુળમાંના યાજકપદ
સંબંધી ૂસાએ ક ું ક ું નથી.

મેલ્ખીસેદેક જવેો બીજો યાજક
15 હવે જે મેલ્ખીસેદેકના જવેો, એટલે કે જ ગક આજ્ઞાના ધારા

ધોરણ પ્રમાણે ન હ પણઅ વનાશીજીવનનાં સામથ્યર્ પ્રમાણ;ે 16બીજો
એક યાજક ઊભો થયો છે, તો આ બાબત વષે સ્પ થાય છે. 17 કેમ
કે એવી સાક્ષી આપવામાં આવેલી છે કે, મેલ્ખીસેદેકના નયમ પ્રમાણે
‘તમે સનાતન યાજક છો.’ ”

18 કેમ કે અગાઉની આજ્ઞા અશક્ત તથા નરુપયોગી હતી તે માટે
તે રદ કરવામાં આવે છે. 19 કેમ કે નયમશા થી ક ું પ ર ૂણર્ થ ું
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નથી,અને જનેે બદલે જનેાંથીઆપણે ઈ રની પાસે જઈશક એ,એવી
વધારે સાર આશાનો ઉદભવ થાય છે.

20 પણ આ તો સમ વગર આપવામાં આ ું નહો ુ.ં બીજા તો સમ
વગર યાજક થયા છે તે વશેષ સારુ છે કેમ કે તે વશે ું વચન સમ વગર
આપવામાં આ ું નહો ું, 21પણઆતો સમથી થાય છે,એટલે જમેણે
તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ુએ સમ ખાધા, અને તે પસ્તાવો કરનાર નથી, કે ું
સનાતન યાજક છે,આવી ર તે તે તેમનાંથી યાજક થયા.’ ”

22તે જ પ્રમાણે ઈ ુ સારા કરારની ખાતર થયા છે. 23જઓે યાજક
થયા તેઓ ુષ્કળ પ્રમાણમાં હતા ખરા, કેમ કે ૃત્ ુને લીધે તેઓ સદા
રહ શ ા ન હતા. 24 પણ ઈ ુ તો સદાકાળ રહે છે, માટે તેમ ું
યાજકપદ અ વકાર છે.

25માટે જઓે તેમની મારફતે ઈ રની પાસે આવે છે, તેઓનો સં ૂણર્
ઉદ્ધાર કરવાને ઈ ુ સમથર્ છે. કેમ કે દરેકને માટે મધ્ય ી કરવાને તેઓ
સદા જીવંત રહે છે. 26 તેમના જવેા પ્ર ુખ યાજકની આપણને જરૂર
હતી, તે પ વત્ર, નદ ષ, નષ્કલંક, પાપીઓથી તદ્દન અલગ છે, અને
તેમને આકાશ કરતાં વધારે ઉચ્ચ ાને બરાજવામાં આવેલા છે.

27 પ્રથમ પ્ર ુખ યાજકોની માફક તે પોતાના પાપોને સારુ, પછ
લોકોના પાપોને સારુ નત્ય બ લદાન આપવાની તેમને અગત્ય નથી;
કેમ કે તેમણે, પોતા ું અપર્ણ કર ને એક જ વખતમાં એ કાયર્ ૂણર્ ક ુ
છે. 28 કેમ કે નયમશા નબળા માણસોને પ્ર ુખ યાજકો ઠરાવે છે;
પણ નયમશા પછ જે સમ ું વચન છે તે તો સદાને માટે સં ૂણર્ કરેલા
ુત્રને પ્ર ુખ યાજક ઠરાવે છે.

8
આપણો પ્ર ુખયાજક - ઈ ુ ખ્રસ્ત

1 હવે જે વાતો અમે કહ એ છ એ, તેનો સારાંશ એ છે, કે આપણને
એવા પ્ર ુખ યાજક મ ા છે, કે જે સ્વગર્માં ઈ રના મહત્વના
રા ાસનની જમણી તરફ બરાજમાન છે. 2 પ વત્ર ાનનો તથા જે
ખરો મંડપ માણસોએ ન હ, પણ પ્ર ુએ બાંધેલો છે, તેના તે સેવક છે.
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3 દરેક પ્ર ુખ યાજક અપર્ણો તથા બ લદાન આપવા માટે નમાયેલા
છે; માટે તેમની પાસે પણ અપર્ણ કરવા ું કઈ હોય એ જરૂર છે.
4 વળ જો તે ૃથ્વી પર હોત, તો તે યાજક હોત જ ન હ; કેમ કે
નયમશા પ્રમાણે અપર્ણો કરનારા યાજકો તો અહ છે જ; 5જઓે
સ્વગર્માંની વસ્ ુઓની પ્ર તમા તથા પ્ર તછાયાની સેવા કરે છે, કેમ કે જમે
ૂસા જયારે મંડપ ઊભો કરવાનો હતો ત્યારે તેને ઈ રે ક ું કે, ‘જે

ન ૂનો તને પહાડ પર બતા ો હતો, તે પ્રમાણે તમામ બાબતોની રચના
કાળજી ૂવર્ક કર.’ ”

6 પણ હવે જમે ખ્રસ્ત વધારે સારાં વચનોથી ઠરાવેલા અને વધારે
સારા કરારના મધ્ય છે, તેમ તેમને વધારે સારુસેવાકાયર્ કરવા ું મ ું.
7 કેમ કે જો તે પહેલા કરાર નદ ષ હતો, તો બીજા કરારને માટે ાન
શોધવાની જરૂર રહેત ન હ.

8 પણ દોષ કાઢતાં ઈ ર તેઓને કહે છે કે, ‘જુઓ, પ્ર ુ એમ કહે છે
કે, એવા દવસો આવે છે, કે જમેાં હુ ઇઝરાયલના લોકોની સાથે તથા
યહૂ દયા લોકોની સાથે નવો કરાર કર શ. 9 તેઓના ૂવર્જોને મસર
દેશમાંથી બહાર લાવવા માટે જે દવસે મેં તેઓનો હાથ પકડ્યો, ત્યારે
તેઓની સાથે જે કરાર મેં કય હતો, તે પ્રમાણેનો કરાર તે ન હ હોય
કારણ કે તેઓ મારા કરાર ુજબ ચાલ્યા ન હ એટલે મેં તેઓ સંબંધી
કશી પરવા કર ન હ,એ ું પ્ર ુ કહે છે.’ ”

10 કેમ કે પ્ર ુ કહે છે કે, ‘તે દવસો પછ ,ઇઝરાયલના સંતાનોની સાથે
જે કરાર હુ કર શ, તેઆ છે; હુ મારા નયમો તેઓના મનમાં ૂક શ અને
તે તેઓના હૃદયપટ પર તે લખીશ હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ અને તેઓ
મારા લોક થશે.

11હવે પછ ‘પ્ર ુનેઓળખ’એમકહ ને દરેક પોતાના પડોશીને, તથા
દરેક પોતાના ભાઈને શીખવશે નહ , કેમ કે તેઓમાંના નાનાથી તે મોટા
ુધી, સવર્ મને પ્ર ુને ઓળખશ.ે 12 કેમ કે તેઓના અન્યાય પ્રત્યે હુ

દયા ુ થઈશ અને તેઓનાં પાપો ું સ્મરણ હુ ફર કર શ ન હ.’ ”
13 તો, ‘નવો કરાર’ એ ું કહ ને તેમણે પહેલા કરારને જૂનો ઠરા ો

છે. પણજે જૂ ું તથા જજ રત થ ું જાય છે તે નાશ પામવાની તૈયાર માં
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છે.

9
ૃથ્વી પરની અને આકાશી આરાધના

1 હવે પહેલા કરારમાં પણ ભજનસેવાના વ ધઓ તથા જ ગક
પ વત્ર ાન પણ હ ું ખરુ. 2 કેમ કે મંડપ તૈયાર કરાયેલો હતો, તેના
આગળના ભાગમાં દ વી, મેજ તથા અપર્ણ કરેલી રોટલી હતી, તે
પ વત્ર ાન કહેવા ું હ ુ.ં

3 અને પડદાની પાછળ બીજો ભાગ હતો, તે પરમપ વત્ર ાન
કહેવા ું હ ુ.ં 4 તેમાં સોનાની ૂપવેદ તથા ચારે તરફ સોનાથી મઢેલી
કરારની પેટ હતી,એપેટ માં મા ાથી ભરે ું સોના ું પાત્ર તથા હારુનની
કળ ટેલી લાકડ તથા કરારના શલાપટ હતા, 5 અને તે પર ગૌરવી
કરુ બમ હતા, તેઓની છાયા દયાસન પર પડતી હતી; હમણાં તેઓ
સંબંધી અમારાથી વગતવાર કહેવાય એમ નથી.

6 હવે ઉપર દશાર્ ાં ુજબ બ ું તૈયાર થયા બાદ યાજકો કરાર
કોશના આગળના ભાગમાં સેવા કરવાને નત્ય જાય છે. 7 પણ બીજા
ભાગમાં વષર્માં એક જ વાર ફક્ત પ્ર ુખ યાજક જતો હતો; પણ તે
લોહ ું અપર્ણ કયાર્ વના જઈ શકતો ન હતો, જે તે પોતાના માટે તથા
લોકોના અપરાધને માટે અપર્ણ કરતો હતો.

8 તેથી પ વત્ર આત્મા એ ું જણાવે છે કે ાં ુધી પહેલો મંડપ
હજી ઊભો છે ત્યાં ુધી પરમપ વત્ર ાનનો માગર્ ુલ્લો થયેલો નથી.
9 વતર્માનકાળને સારુ તે મંડપ ઉપમારૂપ હતો, જે પ્રમાણે આ પ્રકારનાં
અપર્ણો તથા બ લદાનો આપવામાં આ ા હતાં, ભજન કરનાર ું
અંતઃકરણ સં ૂણર્ ુદ્ધ કરવાને અસમથર્ હતા.ં 10 તેઓ, ખાવા, પીવા
તથા અનેક પ્રકારની સ્નાન ક્રયા સાથે કેવળ શાર રક વ ધઓજ હતા,
તે ુધારાનો ુગ આવવાના સમય ુધી જ ચાલવાના હતા.

11 ખ્રસ્ત, હવે પછ થનાર સવર્ બાબતો સંબંધી પ્ર ુખ યાજક થઈન,ે
હાથથી તથા ૃથ્વી પરના પદાથ થી બનાવેલ ન હ એવા અ ત મહાન
તથાઅ ધકસં ૂણર્ મંડપમાં થઈન,ે 12બકરાના તથા વાછરડાના લોહ થી
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ન હ, પણ પોતાના જ રક્તથી, માણસોને માટે અનંતકા ળક ઉદ્ધાર
મેળવીને તે પરમપ વત્ર ાનમાં એક જ વાર ગયા હતા.

13 કેમ કે જો બકરા ું લોહ , ગોધાઓ ું લોહ તથા વાછરડ ની રાખ,
અપ વત્રો પર છાંટવાથી તે શર રને ુદ્ધઅને પ વત્ર કરે છે, 14તો ખ્રસ્ત,
જે અનંતકા ળક આત્માથી પોતે ઈ રને દોષ વગર ું અપર્ણ થયા,
તેમ ું રક્ત તમારાં અંતઃકરણને જીવંત ઈ રને ભજવા માટે નજીર્ વ
કામો કરતાં કેટ ું વશેષ ુદ્ધ કરશે? 15 માટે પહેલા કરારના સમયે
જે ઉલ્લંઘનો કરવામાં આ ા હતા,ં તેના ઉદ્ધારને માટે પોતે બ લદાન
આપે મરણઆપેઅને જઓેને તેડવામાંઆ ા છે તેઓનેઅનંતકાળના
વારસા ું વચન પ્રાપ્ત થાય માટે તે નવા કરારના મધ્ય છે.

16 કેમ કે ાં વ સયતના ું છે, ત્યાં વ સયતના ું કરનાર ું ૃત્ ુ થાય
એ જરૂર છે. 17 કેમ કે વ સયતનામાનો અમલ માણસના ૃત્ ુ પછ
થાય છે;એવ સયતના ું કરનારજી વત હોય ત્યાં ુધી કદ તે ઉપયોગી
હોય ખરુ?

18 એ માટે પહેલા કરારની પ્ર ત ા પણ રક્ત વના થઈ ન હતી.
19 કેમ કે ૂસાએ નયમશા પ્રમાણે દરેક આજ્ઞા સવર્ લોકોને કહ
સંભળાવી પછ , પાણી, કરમજીઊન તથા ઝૂફા સ હત વાછરડા ું તથા
બકરા ું લોહ લી ું,અને તેને ુસ્તક પર તથા સવર્ લોકો પર પણછાંટ ને
ક ું કે, 20 ‘જે કરાર ઈ રે તમને ઠરાવી આપ્યો છે તે ું રક્ત એ જ છે.

21 તેણે તે જ ર તે મંડપ પર તથા સેવાના સઘળાં પાત્રો પર પણ
લોહ છાં ું હ ુ.ં 22 નયમશા પ્રમાણે ઘણું કર ને સઘળ વસ્ ુઓ
રક્તદ્વારા ુદ્ધ કરાય છેઅને રક્ત વહેવડા ા વગર પાપની માફ મળતી
નથી.

પ્ર ુ ઈ ુ ું બ લદાન પાપ દૂર કરે છે
23 સ્વગર્માંની વસ્ ુઓના ન ૂનાનાં પદાથ ને આવી ર તે ુદ્ધ

કરવાની અગત્ય હતી, પણ આકાશી વસ્ ુઓને તે કરતાં વધારે સારા
બ લદાનોથી ુદ્ધ કરવામાં આવે એવી અગત્ય હતી. 24 કેમ કે ખ્રસ્ત
હાથે બનાવેલાં પ વત્ર ાન કે જે સત્યનો ન ૂનો છે તેમાં ગયા નથી, પણ
સ્વગર્માં જ ગયા છે, એ માટે કે તે હમણાં આપણે માટે ઈ રની સમક્ષ
હાજર થાય.



હ ૂઓને પત્ર 9:25 xvi હ ૂઓને પત્ર 10:9

25 જમે અગાઉ પ્ર ુખ યાજક બીજા ું લોહ લઈને દર વષ
પરમપ વત્ર ાનમાં જતો હતો, તેમ તેને વારવાર પોતા ું બ લદાન
અપર્ણ કરવાની જરૂ રયાત રહ નથી. 26 કેમ કે જો એમ હોત, તો
ૃ ના આરભથી ઘણી વખત તેમને દઃુખ સહન કરવાની જરૂ રયાત

ઊભી થાત; પણ હવે છેલ્લાં સમયમાં પોતાના બ લદાનથી પાપને દૂર
કરવા માટે તેઓ એક જ વખત પ્રગટ થયા.

27જમે માણસોને એક વખત મરવા ું,અને ત્યાર બાદ તેઓનો ન્યાય
થાય એ ું નમાર્ણ થયે ું છે. 28 તેમ ખ્રસ્તે ઘણાંઓનાં પાપ માથે લેવા
માટે એક જ વખત પોતા ું બ લદાનઆપ્ ુ.ં જઓે તેમની વાટ જુએ છે
તેઓના સંબંધમાં ઉદ્ધારને અથ તે બીજી વખત પાપ વગર પ્રગટ થશે.

10
1 કેમ કે જે સાર વસ્ ુઓથવાની હતી તેની પ્ર તછાયા નયમશા માં

છે ખર , પણ તે વસ્ ુઓની ખર પ્ર તમા તેમાં નહોતી, માટે જે બ લદાનો
વષ વષર્ તેઓ હમેશા કરતા હતા તેથી તેઓથી ત્યાં આવનારાઓને
પ ર ૂણર્ કરવાને નયમશા કદ સમથર્ નહો ુ.ં 2 જો એમ હોત, તો
બ લદાનો કરવા ું ું બંધ ન થાત? કેમ કે એક વખત પ વત્ર થયા પછ
ભજન કરનારાઓનાં અંતઃકરણમાં ફર પાપોની કઈ અંતઃવાસના થાત
ન હ. 3પણ તે બ લદાનોથી વષ વષર્ પાપો ું ફર થી સ્મરણ થયા કરે છે.
4 કેમ કે ગોધાઓ ું તથા બકરાઓ ું લોહ પાપો દૂર કરવાને સમથર્ નથી.

5 એ માટે દુ નયામાં આવતાં જ તે કહે છે, ‘તમે બ લદાન તથા
અપર્ણની ઇચ્છા રાખી ન હ, પણ મારે માટે તમે શર ર તૈયાર ક ુ છે.
6 દહનાપર્ણ તથા પાપાથાર્પર્ણથી તમે પ્રસ થતાં ન હતા. 7 ત્યારે મેં
ક ું કે, ‘ઓ ઈ ર, જુઓ, શા ના ુસ્તકમાં મારા સંબંધી લ ું છે,
તમાર ઇચ્છા ૂણર્ કરવાને હુ આ ો છુ.

8 ઉપર જયારે તેમણે ક ું કે, ‘બ લદાનો, અપર્ણો, દહનાપર્ણો,
પાપાથાર્પર્ણો જે નયમશા પ્રમાણે કરાય છે તેઓની ઇચ્છા રાખી ન હ
અને તેઓથી તમે પ્રસ થતાં ન હતા. 9 ત્યારે તેમણે ક ું કે, ‘જો, તમાર
ઇચ્છા ૂણર્ કરવાને હુ આ ું છુ;’ બીજાને ાપવા સારુ પહેલાને તે રદ



હ ૂઓને પત્ર 10:10 xvii હ ૂઓને પત્ર 10:25

કરે છે. 10 તે ઇચ્છા વડે ઈ ુ ખ્રસ્ત ું શર ર એક જ વખત અપર્ણ
થયાથી આપણને પ વત્ર કરવામાં આ ા છે.

11 દરેક યાજક નત્ય સેવા કરતાં તથા એ ને એજબ લદાનો વારવાર
આપતા ઊભો રહે છે, પર ુ એ બ લદાનો પાપોને દૂર કરવાને કદા પ
સક્ષમ નથી. 12 પણ ખ્રસ્ત તો, પાપોને કાજે એક બ લદાન સદાકાળને
માટે આપીને, ઈ રની જમણી તરફ બરાજલેા છે. 13હવે પછ તેમના
વૈર ઓને તેમના પગ નીચે કચડવામાં આવે ત્યાં ુધી તે રાહ જુએ
છે. 14 કેમ કે જઓે પ વત્ર કરાય છે તેઓને તેમણે એક જે અપર્ણથી
સદાકાળને માટે પ ર ૂણર્ કર દ ધાં છે.

15 પ વત્ર આત્મા પણ આપણને સાક્ષી આપે છે, કેમ કે તેમણે ક ું
હ ું કે, 16 ‘તે દવસોમાં જે કરાર હુ તેઓની સાથે કર શ તે એ જ છે કે,
હુ મારા નયમો તેઓના હૃદયપટ પર લખીશઅને તેઓના મનમાં ૂક શ,
એમ પ્ર ુ કહે છે.’ ”

17 પછ તે કહે છે કે, ‘તેઓનાં પાપ તથા તેઓના અન્યાયને હુ ફર
યાદ કર શ ન હ.’ ”

18હવે ાં તેઓના પાપ માફ થયા છે, ત્યાં ફર પાપને સારુ બીજા
અપર્ણની જરૂ રયાત નથી.

પ્ર ુ ઈ ુ ું બ લદાન પાપ દૂર કરે છે
19 મારા ભાઈઓ, તેણે આપણે માટે પડદામાં થઈન,ે એટલે પોતાના

શર રમાં થઈન,ેએક નવો તથા જીવતો માગર્ ઉઘાડ્યો છે. 20 તે માગર્માં
થઈને ઈ ુના રક્તદ્વારા પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ કરવાને આપણને
હમત છે; 21 વળ ઈ રના ઘર પર આપણે માટે એક મોટો યાજક છે,
22 તેથી દુ અંતઃકરણથી છૂટવા માટે હૃદયો પર છટકાવ પામીને તથા
સ્વચ્છ પાણીથી શર ર ધોઈન,ે આપણે ખરા હૃદયથી અને વ ાસના
ૂરા ન ય સાથે ઈ રના સા ધ્યમાં જઈએ.
23 આપણે આશાની કરેલી ક ૂલાતમાં દ્રઢ રહ એ, કેમ કે જમેણે

આશાવચન આપ્ ું તે વ ાસપાત્ર છે. 24 પ્રેમ રાખવાને તથા સારાં
કામ કરવા માટે પરસ્પર ઉ ેજન પ્રાપ્ત થાય માટે આપણે એકબીજાનો
વચાર કર એ. 25જમે કેટલાક કરે છે તેમઆપણેએકઠા મળવા ું પડ ું
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ન ૂક એ, પણઆપણે એકબીજાને ઉ ેજન આપીએ;અને જમે જમે
તમે તે દવસ પાસે આવતો નહાળો તેમ તેમ તમે વશેષ પ્રયત્ન કરો.

26 કેમ કે આપણને સત્યની ઓળખ પ્રાપ્ત થયા પછ પણ જો
આપણે જાણીજોઈને પાપ કર એ, તો હવે પછ પાપોને માટે બીજુ
બ લદાન રહે ું નથી, 27 પણ ન્યાય ુકાદાની ભયાનક પ્ર તક્ષા તથા
વૈર ઓને ખાઈ જનાર અ નો કોપ એ જ બાક રહે ું છે.

28 જે કોઈ ૂસાના નયમશા ું ઉલ્લંઘન કરતો, તેના પર દયા
રખાતી ન હતી, પણ બે કે ત્રણ જણની સાક્ષીથી તેને મોતની સજા
કરવામાં આવતી હતી. 29 તો જણેે ઈ રના ુત્રને પગ નીચે કચડ્યા
છે અને કરારના જે રક્તથી પોતે પ વત્ર થયા હતા તેમને અ ુદ્ધ ગણ્યા
છે અને જણેે કૃપાના આત્મા ું અપમાન ક ુ છે, તે કેટલી બધી સખત
શક્ષાને પાત્ર થશ,ે તે વષે તમે ું ધારો છો?
30 કેમ કે ‘બદલો વાળવો એ મારુ કામ છે, હુ બદલો વાળ

આપીશ.’ ” ત્યાર બાદ ફર , ‘પ્ર ુ પોતાના લોકોનો ન્યાય કરશે,’ એ ું
જમેણે ક ું તેમને આપણે ઓળખીએ છ એ. 31 જીવતા ઈ રના
હાથમાં પડ ું એ અ ત ભયંકર છે.

32 પણ પહેલાના દવસો ું સ્મરણ કરો, કે જમેાં તમે પ્રકા શત થયા
પછ , 33પહેલાં તો નદાઓથી તથા સંકટથી તમે અપમાનરૂપજવેા થયા
અને પછ તો જઓેને સતાવાયા હતા તેઓના ભાગીદાર થઈને દઃુખોનો
ભારે હુમલો સહન કય . 34 કેમ કે જઓે બંધનમાં હતા તેઓ પ્રત્યે તમે
કરુણા દશાર્વી અને તમાર સંપ ની ૂંટ કરાઈ તેને તમેઆનંદથી સહન
ક ુ, કેમ કે તમે એ જાણતા હતા, કે તમારે માટે તેના કરતા વધારે યોગ્ય
તથા સવર્કાળ રહેનારુ ધન સ્વગર્માં રાખી ૂકવામાં આવે ું છે.

35એમાટે તમારા વ ાસના ફળરૂપી જે મોટો બદલો તમને મળવાનો
છે, તેને નાખી ન દો. 36 કેમ કે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે વત્યાર્ પછ તમને
આશાવચન ું ફળ મળે, માટે તમારે ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. 37 કેમ
કે જે આવવાના છે, તે તદ્દન થોડ વારમાં જ આવશે અને વલંબ કરશે
ન હ.
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38 પણ મારો ન્યાયી સેવક વ ાસથી જીવશે; જો તે પાછો હટે, તો
તેનામાં મારા જીવને આનંદ થશે ન હ.

39 પણ આપણે પાછા હઠ ને નાશ પામનારા નથી, પણ જીવના
ઉદ્ધારને અથ વ ાસ કરનારા છ એ.

11
વ ાસના ૂરવીરોની યાદ

1હવે વ ાસ તો જે વસ્ ુઓનીઆશાઆપણે રાખીએ છ એ તેની
ખાતર છે અને અદ્રશ્ય વસ્ ુઓની સા બતી છે. 2 કેમ કે વ ાસથી
પ્રાચીન સમયના આપણા ૂવર્જ ઈ રભક્તો વષે સાક્ષી આપવામાં
આવી. 3 વ ાસથી આપણે જાણીએ છ એ કે, ‘ઈ રના શ થી
સમગ્ર વ ઉત્પ થ ું છે અને જે દ્રશ્ય છે, તે દ્રશ્ય વસ્ ુઓથી ઉત્પ
થયાં નથી.

4 વ ાસથી હાબેલે કાઈનના કરતાં વધારે સારુ બ લદાન ઈ રને
ચઢા ું, તેથી તે ન્યાયી છે, એમ તેના સંબંધી સાક્ષી આપવામાં આવી,
કેમ કે ઈ રે તેનાં અપર્ણો સંબંધી સાક્ષી આપી; અને તેથી તે ૃત્ ુ
પામેલો હોવા છતાં પણ હજી બોલે છે.

5 વ ાસથી હનોખને ઉપર લઈ લેવામાં આ ો કે તે ૃત્ ુનો
અ ુભવ કરે ન હઅને તે અદ્રશ્ય થયો, કેમ કે ઈ ર તેને ઉપર લઈ ગયા
હતા, તેને ઉપર લઈ લેવામાં આ ો તે પહેલાં તેના સંબંધી એ સાક્ષી
થઈ કે ‘ઈ ર તેના પર પ્રસ હતા.’ ” 6 પણ વ ાસ વગર ઈ રને
પ્રસ કરવા એ શ નથી, કેમ કે ઈ રની પાસે જે આવે છે, તેણે
એવો વ ાસ કરવો જોઈએ કે તેઓ છે અને જઓે ખંતથી તેમને શોધે
છે તેઓને તે ફળ પણઆપનાર છે.

7 ૂહે જે બાબત હજી ુધી જોઈ ન હતી, તે વષે ચેતવણી પ્રાપ્ત
કર ને તથા ઈ રની બીક રાખીને, વ ાસથી પોતાના કુટુબનાં ઉદ્ધારને
માટે વહાણ તૈયાર ક ,ુ તેથી તેણે માનવજગતને અપરાધી ઠરા ું અને
વ ાસથી જે ન્યાયીપણું છે તેનો તે વારસ થયો.
8 ઇબ્રા હમ જે જગ્યા વારસામાં પામવાનો હતો, તેમાં જવાને તેડુ

પામીને આજ્ઞાધીન થયો, એટલે પોતે ાં જાય છે, એ ન જાણ્યાં છતાં
વ ાસથી તે રવાના થયો. 9 વ ાસથી ઇબ્રા હમે જાણે પરદેશમાં
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હોય તેમ વચનના દેશમાં પ્રવાસ કય અને તેની સાથે તે જ વચનના
સહવારસો ઇસહાક તથા યાકૂબ તેની જમે તં ુઓમાં રહેતા. 10 કેમ
કે જે શહેરનો પાયો છે, જનેાં યોજનાર તથા બાંધનાર ઈ ર છે, તેમની
આશા તે રાખતો હતો.

11 વ ાસથી સારા પણ ૃધ્ધ થયા પછ ગભર્ ધારણ કરવા સામથ્યર્
પામી; કેમ કે જણેે વચન આપ્ ું હ ુ,ં તેમને તેણે વ ાસપાત્ર ગણ્યા.
12 એ માટે એકથી અને તે પણ વળ ૂએલા જવેો, તેનાથી સં ામાં
આકાશમાંના તારા જટેલાં તથા સ ુદ્રના કાંઠા પરની રેતી જે અગ ણત
છે તેના જટેલાં લોક ઉત્પ થયા.

13 એ સઘળાં વ ાસમાં ૃત્ ુ પામ્યા તેઓને વચનોનાં ફળ મ ા
ન હ, પણ દૂરથી તે નહાળ ને તેમણે અ ભવાદન કયાર્ અને પોતા વષે
ક ૂલ ક ુ છે કે અમે ૃથ્વી પર પરદેશી તથા ુસાફર છ એ. 14 કેમ કે
એવી વાતો કહેનારા સ્પ જણાવે છે કે, તેઓ વતનની શોધ કરે છે.

15જે દેશમાથી તેઓબહારઆ ા તેના પર જો તેઓએ ચ રા ું
હોત, તો પાછા ફરવાનો પ્રસંગ તેઓને મળત. 16પણ હવે વધારે ઉ મ,
એટલે સ્વગ ય દેશની તેઓ બહુ ઇચ્છા રાખે છે; માટે ઈ ર તેઓના
ઈ ર કહેવાતા શરમાતા નથી, કેમ કે તેમણે તેઓને માટે એક શહેર
નમાર્ણ ક ુ છે.
17 ઇબ્રા હમ,ે જયારે તેની કસોટ થઈ ત્યારે વ ાસથી ઇસહાક ું

બ લદાન આપ્ ુ;ં એટલે જનેે વચનો આપવામાં આ ા હતા અને
જનેે એ ું કહેવામાં આ ું હ ું કે, 18 ‘ઇસહાકથી તારો વંશ ગણાશે,’
તેણે પોતાના એકનાએક દ કરા ું બ લદાન આપ્ ુ.ં 19 કેમ કે તે એ ું
માનતો હતો કે ઈ ર ૃત્ ુ પામેલાઓને પણ ઉઠાડવાને સમથર્ છે;અને
ુનરુત્થાનની ઉપમા પ્રમાણે તે તેને પાછો મ ો પણ ખરો.
20 વ ાસથી ઇસહાકે જે બાબતો બનવાની હતી તેના સંબંધી

યાકૂબ અને એસાવને આશીવાર્દઆપ્યો. 21 વ ાસથી યાકૂબે પોતાના
ૃત્ ુ સમયે ૂસફના બ ે દ કરાઓને આશીવાર્દ આપ્યો અને પોતાની

લાકડ ના હાથા પર ટેક ને ભજન ક .ુ 22 વ ાસથી ૂસફે પોતાના
અંતકાળે ઇઝરાયલના સંતાનના નગર્મન વષેની વાત સંભળાવી અને
પોતાનાં અ સંબંધી આજ્ઞા આપી.
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23 વ ાસથી ૂસાનાં માતા પતાએ તેના જનમ્યાં પછ ત્રણ મ હના
ુધી તેને સંતાડ રા ો; કેમ કે તેઓએજો ું, કે તે ુંદર બાળક છે અને

તેઓ રાજાની આજ્ઞાથી ગભરાયા ન હ. 24 વ ાસથી ૂસાએ મોટા
થયા પછ ફારુનની દ કર નો ુત્ર ગણાવાનો ઇનકાર કય . 25 પાપ ું
ક્ષ ણક ુખ ભોગવવાને બદલે ઈ રના લોકોની સાથે દઃુખ ભોગવવા ું
તેણે વધારે પસંદ ક ુ. 26 મસરમાંના દ્ર ભંડારો કરતાં ખ્રસ્ત સાથે
નદા સહન કરવી એ અ ધક સંપ છે,એમ તેણે ગણ્ ુ;ં કેમ કે જે ફળ
મળવા ું હ ું તે તરફ જ તેણે લક્ષ રા ુ.ં

27 વ ાસથી તેણે મસરનો ત્યાગ કય ; અને રાજાના ક્રોધથી તે
ગભરાયો ન હ. કેમ કે જાણે તે અદ્રશ્યને જોતો હોય એમ દૃઢ ર ો.
28 વ ાસથી તેણે પાસ્ખાપવર્ની તથા લોહ છાંટવાની વ ધ ું પાલન
ક ુ, જથેી પ્રથમ જ નતોનો નાશ કરનાર તેઓને સ્પશર્ કરે ન હ.

29 વ ાસથી તેઓ જમે કોર જમીન પર ચાલતા હોય તેમ લાલ
સ ુદ્રમાં થઈને પાર ગયા; એવો પ્રયત્ન કરતાં મસર ઓ ડૂબીને ૃત્ ુ
પામ્યા. 30 વ ાસથી યર ખોના કોટની સાત દવસ ુધી પ્રદ ક્ષણા કયા
પછ તે પડ ગયો. 31 વ ાસથી રાહાબ ગ ણકાએજા ૂસોનો ુશીથી
સત્કાર કય તેથી યર ખોના અનાજ્ઞાં કતોની સાથે તેનો નાશ થયો ન હ.

32 એનાથી વધારે ું કહુ? કેમ કે ગ દયોન, બારાક, સામ ૂન,
યફતા, દાઉદ, શ ુએલ તથા પ્રબોધકો વષે વસ્તારથી કહેવાને
મને ૂરતો સમય નથી. 33 તેઓએ વ ાસથી રા ો જીત્યા,ં
ન્યાયી આચરણ ક ,ુ આશાવચનો પ્રાપ્ત કયા, સહોનાં ુખ
બંધ કયા, 34 અ ું બળ નષ્ફળ ક ,ુ તેઓ તલવારની ધારથી
બચ્યા, નબર્ળતામાંથી બળવાન કરાયા, લડાઈમાં પરાક્રમી થયા અને
વદેશીઓના સૈન્યને નસાડ દ ધા.ં
35 વ ાસથી ીઓએ પોતાના સ્વજનોને જીવંત સ્વરૂપે પાછા

મેળ ા કેટલાક રબાઈ રબાઈને મરણ પામ્યા, તેઓએ છુટકારાનો
અંગીકાર કય ન હ, કે જથેી તેઓ વધારે સારુ ુનરુત્થાન પામ;ે
36બીજા મશ્કર ઓથી તથા કોરડાઓથી, વળ સાંકળોથી અને કેદમાં
ુરાયાથી પી ડત થઈને પરખાયા. 37 તેઓ પથ્થરોથી મરાયા, કરવતથી
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વહેરાયા, તેઓને લાલચ આપવામાં આવી, તલવારની ધારથી માયાર્
ગયા, ઘેટાંના તથા બકરાંનાં ચામડાં પહેર ને ફરતાં ર ા. તેઓ કગાલ,
રબાયેલા તથા પીડાયેલા હતા; 38માનવજગતતેઓને રહેવા માટે યોગ્ય
ન હ ુ,ં તેઓઅરણ્યમા,ં પહાડોમાં, ુફાઓમાં તથા ૃથ્વીની ુફાઓમાં
ફરતા ર ા.

39એસવર્ વષે તેમના વ ાસની સાર સાક્ષીઆપવામાંઆવી હતી
પણ તેઓનેઆશાવચન ું ફળ મ ું ન હ. 40 કેમ કે ઈ રેઆપણે માટે
એથી વશેષ કઈ ઉ મ નમાર્ણ ક ુ હ ુ;ં જથેી તેઓ આપણા વગર
પ ર ૂણર્ થાય ન હ.

12
ઈ રઆપણા પતા

1 આપણી આસપાસ સાક્ષીઓની એટલી મોટ વાદળારૂપી ભીડ
છે, તેથી આપણે પણ દરેક પ્રકારના બોજા તથા વળગી રહેનારાં પાપ
નાખી દઈએ અને આપણા માટે નયત કરેલી દોડની સ્પધાર્માં ધીરજથી
દોડ એ. 2આપણેઆપણા વ ાસનાઅગ્રેસર તથા તેને સં ૂણર્ કરનાર
ઈ ુની તરફ લક્ષ રાખીએ કે,જમેણે પોતાની સમક્ષ ૂકેલાઆનંદને લીધે
શરમને ુચ્છ ગણીને વધસ્તંભ પર મરણ ું દઃુખ સહન ક ુ અને હાલ
તેઓ ઈ રના રા ાસનની જમણી તરફ બરાજમાન છે. 3તો જમેણે
પોતા પર પાપીઓનોએટલો બધો વરોધ સહન કય તેમનો વચાર કરો,
એમ ન થાય કે તમે પોતાના મનમાં અશક્ત થવાથી થાક જાઓ.

4તમે પાપનો સામનો કરો, પણ રક્તપાત ુધી તમે હજીસામનો કય
નથી. 5 વળ જે ઉપદેશ બાળકોની માફક સમજાવીને તમને અપાય છે,
તે તમે ૂલી ગયા, એટલ,ે ‘ઓ, મારા ુત્ર, ું પ્ર ુની શક્ષાને ુચ્છ ન
ગણ અને તે ઠપકો આપે ત્યારે ું નાસીપાસ ન થા. 6 કેમ કે જનેાં પર
પ્ર ુ પ્રેમ રાખે છે, તેને તે શક્ષા કરે છે, જે ુત્રનો તે અંગીકાર કરે છે, તે
દરેકને તે કોરડા મારે છે.’ ”

7જે શક્ષા તમે સહન કરો છો, તે શક્ષાણને માટે છે જમે ુત્રની સાથે
તેમ તમાર સાથે ઈ ર વત છે, કેમ કે એ ું ક ું બાળક છે જનેે પતા
શક્ષા કરતા નથી? 8 પણ જે શક્ષાના ભાગીદાર સઘળાં થયા છે, તે
શક્ષા તમને ન થાય, તો તમે દાસી ુત્રો છો, ખરા ુત્રો તો ન હ.
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9 વળ ૃથ્વી પરના આપણા પતાઓ આપણને શક્ષા કરતા હતા,
અને આપણે તેઓ ું માન રાખતા હતા, તો આપણા આત્માઓના
પતાને એથી વશેષ માન આપીને તેમને આધીન રહ ને જીવીએ ન હ?
10 કેમ કે તેઓએ તો થોડાક દવસો ુધી પોતાને જે વાજબી લાગ્ ું તે
પ્રમાણે આપણને શક્ષા કર ખર , પણ તેમણે તો આપણા હતને માટે
શક્ષા કર કેઆપણે તેમની પ વત્રતાના સહભાગી થઈએ. 11કોઈ પણ
શક્ષા તે સમયે આનંદકારક ન હ, પણ ખેદકારક લાગે છે; પણ પછ તો
તેથી કસાયેલાઓને તે ન્યાયીપણાનાં શાં તદાયક ફળઆપે છે.

સલાહ ૂચનો અને ચેતવણી
12એ માટે ઢ લા પડલેા હાથોને તથા અશક્ત થએલાં ૂંટણોને તમે

ફર મજ ૂત કરો; 13 પોતાના પગોને સારુ રસ્તા ુગમ કરો; જથેી જે
અપંગ છે, તે ઊતર ન જાય પણ એથી વપર ત તે સાજુ થાય.

14સઘળાંની સાથે શાં તથી વત , પ વત્રતા કે જનેાં વગર કોઈ પ્ર ુને
નહાળશે ન હ તેને ધોરણે તમે ચાલો. 15 તમે બહુ સાવધ રહો, કે
જથેી કોઈ ઈ રની કૃપા પામ્યા વના રહ ન જાય,એમ ન થાય કે કોઈ
કડવાશરૂપી જડ ઊગે અને તમને ભ્ર કરે, તેનાથી તમારામાંના ઘણાં
લોક અપ વત્ર થાય, 16અને કોઈ ભચાર થાય, અથવા એસાવ કે
જણેે એક ભોજનને માટે પોતા ું ે પણું વેચી મા ુ તેના જવેો કોઈ
ભ્ર થાય. 17 કેમ કે તમે જાણો છો કે ત્યાર પછ ારે તેઆશીવાર્દનો
વારસો પામવા ઇચ્છતો હતો ત્યારે તે આં ુસ હત પ્રયત્ન કરતો હતો,
તોપણ તેનો સ્વીકાર થયો ન હ કેમ કે પસ્તાવાનો પ્રસંગ તેને મ ો ન હ.

18વળ તમે એવાઓની પાસે આ ા નથી,એટલે સ્પશર્ કરાય એવા
પહાડની, બળતી આગની, અંધારાયેલા આકાશની, અંધકારની તથા
તોફાનની 19 તથા રણ શગડાના અવાજની તથા એવા શ ોની ધ્વ નની
કે જનેાં સાંભળનારાઓએ વનંતી કર કે એવા બોલ અમને ફર થી
સાંભળવામાં આવે ન હ. 20 કેમ કે જે આજ્ઞા થઈ, તે તેઓથી સહન
થઈ શક ન હ,જો કોઈજાનવર પણ પહાડને સ્પશર્ કરે, તો તે પથ્થરથી
મા ુ જાય. 21 તે વખતનો દેખાય એવો બહામણો હતો કે ૂસાએ ક ું
કે, ‘હુ બહુ બીહુ છુ અને ૂજુ છુ.’ ”
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22 પણ તમે તો સયોન પહાડની પાસે અને જીવતા ઈ રના નગર
એટલે સ્વગ ય યરુશાલેમની પાસે અને હજારોહજાર સ્વગર્દૂતોની
પાસે, 23 પ્રથમ જન્મેલાં જઓેનાં નામ સ્વગર્માં લખી લેવામાં આવેલાં
છે તેઓની સાવર્ ત્રક સભા તથા વ ાસી સ ુદાયની પાસે અને
સહુનો ન્યાય કરનાર ઈ રની પાસે અને સં ૂણર્ થએલાં ન્યાયીઓના
આત્માઓની પાસે, 24 નવા કરારના મધ્ય ઈ ુની પાસે અને જે
છટકાવ ું રક્ત હાબેલના કરતાં સારુ બોલે છે ત્યાં તેની પાસે આ ા
છો.

25 જે બોલે છે તેનો તમે અનાદર ન કરો, માટે સાવધ રહો; કેમ કે
ૃથ્વી પર ચેતવનારનો જઓેએ નકાર કય તેઓ જો બચ્યા ન હ, તો

સ્વગર્માંથી ચેતવનારની પાસેથી જો આપણે ફર એ તો ચો સ બચી ું
ન હ. 26 તેમની વાણીએ તે સમયે ૃથ્વીને કપાવી, પણ તેમણે એ ું
આશાવચનઆપ્ ું છે કે, હવે ફર એક વાર હુ એકલી ૃથ્વીને જ ન હ,
આકાશને પણ હલાવીશ.

27 ‘ફર એક વારનો’અથર્ એ છે કે, કપાયમાન થયેલી વસ્ ુઓ ૃ
વસ્ ુઓની માફક નાશ પામે છે, જથેી જઓે કપાયમાન થયેલી નથી તે
હમેશા ટક રહે. 28 માટે કપાવવામાં ના આવે એ ું રા પ્રાપ્ત કર ને
આપણે ઈ રનો આભાર માનીએ, જથેી ઈ ર પ્રસ થાય એવી ર તે
આપણે તેમની સેવાઆદરભાવ તથા બીકથી કર એ. 29 કેમ કેઆપણો
ઈ ર ભસ્મી ૂત કર નાખનાર અ છે.

13
ઈ રને કેવી ર તે પ્રસ કર શકાય

1 ભાઈઓ પરનો પ્રેમ જાળવી રાખો. 2 પરોણાગત કરવા ું તમે
ુલશો ન હ, કેમ કે તેથી કેટલાકે અજાણતાં સ્વગર્દૂતોને પરોણા રા ા

છે.
3 બંદ વાનોની સાથે જાણે તમે પણ બંદ વાન હો, એ ું સમજીને

તેઓ ું સ્મરણ કરો અને તમે પોતે પણ શર રમાં છો, માટે જઓેનાં
પર જુલમ ુજારવામાં આવે છે તેઓ ું સ્મરણ કરો. 4 લ ને
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માનપાત્ર ગણો, પથાર પ વત્ર રાખો. કેમ કે ઈ ર અસંયમી તથા
ભચાર ઓનો ન્યાય કરશે.
5 દ્ર લોભથી દૂર રહો; તમાર પાસે જે હોય તેમાં સંતોષ માનો; કેમ

કે પ્ર ુએ ક ું છે કે, ‘હુ તને ૂક દઈશ ન હ અને તજીશ પણ ન હ.’ ”
6 તેથી આપણે નભર્ય થઈને કહ એ કે, ‘પ્ર ુ મને સહાય કરનાર છે, હુ
બીવાનો નથી; માણસ મને ું કરનાર છે?

7જઓે તમારા આગેવાન હતા, જઓેએ તમને ઈ ર ું વચન ક ું
છે, તેઓ ું સ્મરણ કરો, તેઓના ચા ર ય ું પ રણામ જોઈને તેઓના
વ ાસને અ ુસરો. 8ઈ ુ ખ્રસ્ત ગઈ કાલ,ેઆજતથા સદાકાળએવા
અને એવા જ છે.

9તમે વ ચત્રતથા નવા ઉપદેશથીઆકષાર્ઈજશો ન હ; કેમ કે પ્ર ુની
કૃપાથી અંતઃકરણ દ્રઢ કરવામાં આવે તે સારુ છે; અ ુક ખોરાક ખાવા
કે ના ખાવાથી એ પ્રમાણે વતર્વાથી કશો લાભ થતો નથી. 10આપણને
એવી યજ્ઞવેદ છે કે તે પર ું ખાવાનોઅ ધકાર મંડપની સેવા કરનારાઓને
નથી. 11 કેમ કે પાપોના બ લદાનને માટે જે પ ુઓ ું લોહ પ્ર ુખ યાજક
પ વત્ર ાનમાં લાવે છે, તેઓનાં શર ર છાવણી બહાર બળાય છે.

12એ માટે ઈ ુએ પણ પોતાના જ રક્તથી લોકોને પ વત્ર કરવા માટે
દરવાજા બહાર ૃત્ ુ સહન ક ુ. 13 તેથી આપણે પણ તેમ ું અપમાન
સહન કર ને તેમની પાસે છાવણી બહાર જઈએ. 14 કેમ કે ાયી રહે
એ ું નગરઆપણને અહ યાં નથી, પણજેઆપણું થવા ું છે તે નગરની
આશા આપણે રાખીએ છ એ.

15 માટે તે દ્વારા આપણે ઈ રને સ્ ુ તરૂપ બ લદાન, એટલે
તેના નામને ક ૂલ કરનારા હોઠોના ફળ ું અપર્ણ, નત્ય કર એ.
16 ઉપકાર કરવા ું તથા દાન વહેંચી આપવા ું તમે ૂલો ન હ, કેમ
કે એવાં અપર્ણથી ઈ ર બહુ સં ુ થાય છે. 17 તમે પોતાના
આગેવાનોની આજ્ઞાઓ માનીને તેઓને આધીન થાઓ, કેમ કે હસાબ
આપનારાઓની જમે તેઓ તમારા આત્માઓની ચોક કરે છે, એ માટે
કે તેઓ આનંદથી તે કામ કરે, પણ શોકથી ન હ, કેમ કે એથી તમને
ગેરલાભ થશે.
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18 તમે અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો, કેમ કે અમારુ અંતઃકરણ ુદ્ધ છે
એવી અમને ખાતર છે અને અમે સઘળ બાબતોમાં પ્રામા ણકપણે
વતર્વાની ઇચ્છા રાખીએ છ એ. 19તમે એ પ્રમાણે કરો તે માટે હુ વશેષ
આગ્રહથી એસારુ વનંતી કરુ છુ કે તમાર પાસે હુ વહેલો પાછોઆ ું.

અં તમ પ્રાથર્ના
20 હવે શાં તના ઈ ર, જણેે અનંતકાળના કરારના રક્તથી ઘેટાંના

મોટા રખેવાળઆપણા પ્ર ુ ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી પાછા સજીવન કયા, 21તે
તમને દરેક સારા કામને માટે એવા સં ૂણર્ કરે કે, તમે તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે
જ બ ું કરો. અને તેમની દ્ર માં જે સંતોષકારક છે, તેઆપણી મારફતે
ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા તેઓ કરાવે; તેમને સદાસવર્કાળ મ હમા હો. આમીન.

છેલ્લાં શ ો
22 ઓ ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તમે મારા બોધના આ

વચન સહન કરો, કેમ કે મેં તમારા પર સં ક્ષપ્તમાં લ ું છે. 23 તમે
જાણજો કેઆપણો ભાઈ તમોથી હવે જલેમાંથી છૂટો થએલો છે. જો
તે વહેલો આવશ,ે તો હુ તેની સાથે આવીને તમને મળ શ.

24 તમે તમારા સવર્ આગેવાનોને તથા સવર્ સંતોને સલામ કહેજો;
ઇટાલીમાંના ભાઈઓ તમને સલામ પાઠવે છે.

25 તમ સવર્ ઉપર કૃપા હો. આમીન.
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